Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 4.11.2015 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana Kreidlová, mgr. Kateřina
Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák.
1. Připomínky ke kategorizaci skokových jezdců. OV se dohodl na připomínkách ke kategorizaci,
které budou zaslány autorům projektu.
2. Soustředění pro mládež do 18 let. Stejně jako v posledních letech podpoří OV soustředění dětí a
mládeže do 18 let na pony a velkých koních. Skokové lekce povede lektor Roman Drahota, na
začátku roku 2016 se plánují termíny drezurních soustředění pod vedením M. Civišové. OV uhradí
náklady na trenéra a polovinu z poplatku za pronájem haly. U skokových soustředění odsouhlaseno
300,- Kč/hod pro trenéra, 100,- Kč/kůň na pronájem haly. Termíny skokových soustředění jsou již
zveřejněny a budou opět probíhat v JK Tandem Dubenec. Podmínkou účasti je jezdecká licence
jakékoli specializace, věk do 18 let a členství v subjektu registrovaném v Jihočeské oblasti ČJF.
3. Nákup vodního příkopu. OV stále řeší nákup vodního příkopu pro využití na kolbištích v naší
oblasti. Ve spolupráci se dvěma dalšími zájemci se snaží vyjednat slevu za základní ceny 2160,EUR plus DPH. OV se dále rozhodl i pro nákup bazénku pod překážky.
4. Skok Jihočeské oblasti. OV se rozhodl pro nákup překážky s logem ČJF a Jihočeské oblasti,
tvořené blendami s logem, dvěma oplůtky a bariérami. Bude osloveno několik výrobců překážek a
podle poměru ceny a kvality vybrán dodavatel.
5. Rozšíření školení rozhodčích o reining. Vzdělávací komise požádala o rozšíření již schváleného
školení rozhodčích o disciplinu reining. OV toto rozšíření schvaluje za podmínky, že komise
reiningu uhradí náklady na specializovaného lektora (13 hodin výuky, cestovné, příp. ubytování),
protože se pravděpodobně bude jednat pouze o 2 účastníky.
6. Aktualizace webu. OV schválil proplacení faktury ing. Kreidlové ve výši 4000,- Kč za aktualizaci
oblastního webu v roce 2015.
7. ZZVJ. 23. října se konaly ZZVJ v Kadově u Blatné. K řádným zkouškám nastoupilo 10 uchazečů,
opravnou teorii absolvoval 1 uchazeč. 2 uchazeči nedokončili skokovou zkoušku, ostatní ZZVJ
úspěšně absolvovali.
Připomínky ke kategorizaci jezdců pro legislativní komisi:
• Zrušit zákaz udílení finančních nebo věcných cen v odděleních pro vyšší kategorie a
ponechat rozhodnutí o cenách na pořadateli.
• Zavést jednotné startovné ve výši 200-220 Kč v soutěžích a odděleních, v nichž se umístění
dekorují pouze floty.
• Umožnit v programu sestavení startovních listin tak, aby obě oddělení startovala dohromady,
smíšeně (s tím, že ve startovní listině bude příslušnost k danému oddělení vyznačena) a
budou se pouze vyhlašovat zvlášť, aby jezdci s více koňmi měli více času na přípravu.
• Umožnit spojení kategorií S2 a S3 do jednoho oddělení, pokud do soutěže nebude přihlášeno
více než 30 dvojic (v obou odděleních).
Zapsala mgr. K. Hanušová,
dne 6.11.2015

